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Regnskap for andre tertial 
 

Regnskapet for andre tertial viser et akkumulert mindreforbruk på ca. 14,1 millioner kr. Dette er ca. 1,2 

millioner kr høyere enn budsjettert. Ved årsslutt er det ventet et mindreforbruk på ca. 11,5 millioner, som 

er omtrent som budsjettert. Status for langtidsbudsjettet kommenteres ikke i tertialrapporten da 

langtidsbudsjetter er under arbeid og tallene derfor er usikre. 

 

Inntekter 

Instituttet har mottatt ca. 0,3 millioner kr mindre i inntekter enn budsjettert i perioden. Hovedårsaken er at 

instituttet har mottatt mindre i stipendiatmidler enn budsjettert. Samtidig er det mottatt ikke budsjetterte 

midler for vitenskapelig utstyr og ikke budsjetterte salgs- og leieinntekter på ca. 0,1 millioner kr, 

hovedsakelig fra fond og legater. Ved årsslutt er det ventet at inntektene totalt blir ca. 1 million høyere enn 

budsjettert. 

Personalkostnader 

Det er et totalt mindreforbruk på personalkostnadene på ca. 1,1 millioner kr. Dette skyldes hovedsakelig 

mindre utgifter til stipendiatstillinger, samt et mindreforbruk på timelønn. Det er ventet at 

personalkostnadene blir om lag 0,5 millioner kr lavere enn budsjettert ved årsslutt.  

 

Driftskostnader 

De totale driftskostnadene er ca. 0,7 millioner kr lavere enn budsjettert. På grunn av tildeling til 

infrastrukturmidler, er driftkostnadene ventet å bli 0,5 millioner høyere enn budsjettert ved årsslutt. Dette 

er også grunnen til økningen i investeringer. 

Norgeshistorie.no 

De totale kostnadene til Norgeshistorie.no er i 2018 budsjettert til 1,7 millioner. I tillegg har det kommet en 

bevilgning på 0,49 millioner i form av infrastrukturmidler. Ved utgangen av første tertial var det brukt ca. 1 

million kr til personalkostnader, som er ca. 170 000 kr mer enn budsjettert for perioden. Det var brukt ca. 

200 000 kr til drift, mot budsjetterte ca. 190 000 kr. Totalt er det ventet at Norgeshistorie.no vil gå i balanse 
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med den ekstra bevilgningen i  form av infrastrukturmidler. 

 

Eksternt finansierte prosjekter 

Nettobidraget instituttet har fått fra prosjektene i andre tertial er på ca. 3,4 millioner kr, som er omkring  

120 000 kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig lavere overheadinntekter som følge av at et 

mobilitetsprosjekt har blitt flyttet til en annen prosjekteier og at noen prosjektstillinger er avsluttet før 

prosjektutløp. Instituttet har også hatt en utgift på ca. 400 000 kr som følge av prosjekter som er avsluttet 

med underskudd.  

 

Forslag til vedtak:  
 

Instituttstyret godkjenner regnskapet for andre tertial. 

 

Vedlegg: 

- Artsbasert regnskapsrapport 31.8.2018 
- Utdrag fra tiltaksbasert regnskapsrapport 31.08.2018 

 


